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A terceira edição da Feira da Indústria de Roraima reuniu 60 em-
presas, 18 diferentes setores industriais, 7 instituições e 34 mil pessoas 
em quase 3 mil metros quadrados de área ocupada no Roraima Garden 
Shopping, de 10 a 12 de setembro.

Este ano, além dos itens tradicionais da indústria local, novos pro-
dutos e tecnologias chamaram a atenção dos visitantes. Desde os kits 
de energia solar portáteis, ao piso feito de pneus reciclados, móveis e 
artigos de decoração fabricados com resíduos de MDF, pneus e outros 
materiais, até a possibilidade de ter uma moradia sustentável, com am-
bientes confortavelmente projetados dentro de containers e abastecida 
por energia solar, a tecnologia, o desenvolvimento e a sustentabilidade 
ambiental tiveram um destaque especial.

A indústria alimentícia investiu pesado na produção dos stands e 
nas degustações. Quem visitou a FEIND 2015 pode provar o pão francês 
e os bolos congelados e assados na hora, o sushi preparado com arroz 
oriental produzido em Roraima, a primeira cerveja 100% roraimense 
fabricada pela Donna Cervejaria e a divulgação dos programas institu-
cionais de panificação e alimentos do SENAI, servindo pizzas de sabores 
variados e o SESI com cardápio do programa Cozinha Brasil.

Os show rooms proporcionaram mais interação, troca de informa-
ções e a possibilidade de ver de perto o resultado final da aplicação 
de muitos produtos. Dois exemplos foram uma sala de visita conjugada 
com sala de jantar, apresentada pela Estilizar Móveis e o espaço cons-
truído em alvenaria pelas indústrias cerâmicas filiadas ao Sindicato 
patronal do setor (SINDICER), dando destaque aos diferentes tipos de 
tijolos, telas e comongóis.

Os sindicatos de mineração (SINDIGAR) e de Joalheria (SINDIJOIAS), 
juntamente com a indústria de joias Aliança, fabricavam anéis e lapida-
vam gemas na hora. As empresas de confecção mostraram nos stands e 
na passarela a qualidade do seu trabalho na produção de roupas espor-
tivas, do dia a dia, sociais, folclóricas e de noiva.

Os setores gráfico e de comunicação visual mostraram novas tec-

Durante os três dias de evento foram realizados desfiles de moda, 
das 19h às 20h30, na praça de alimentação do Roraima Garden Shop-
ping.

Dez empresas de confecções apresentaram sua produção para o 
público, no dia 10 quem deu início aos desfiles foram as empresas Norte 
Country, com moda estilizada e fardamento de construção civil; LIS Con-
fecção, com confecções em geral e E.L.S. de Almeida, com moda arte.

No dia 11 foi a vez da Dondoca’s e Camuflagem, com fardamento 
militar e a Passarinho com a linha esportiva. Para fechar a programação, 
no dia 12, subiram na passarela modelos com as tendências da Bran-
co Uniforme, em fardamento hospitalar; Malha e Esporte, com malhas 
para academia; Rosa´s Ateliê, com moda e fardamento para empresas e 
Ney Maison, com a alta costura para noivas.

nologias em impressão e materiais de divulgação. A construção civil di-
ferentes equipamentos e matérias primas, assim como a reparação de 
veículos demonstrou os benefícios da manutenção especializada, e o 
artesanato local abriu espaço para os microempreendedores individu-
ais que materializam as nossas tradições em arte.

O setor madeireiro apresentou o potencial de geração de negócios, 
produtos e as práticas de sustentabilidade ambiental e requisitos legais 
adotados. Já os fabricantes de ração, produtos de limpeza, softwares e 
novas tecnologias demonstraram a aplicação dos seus produtos no dia 
a dia, destacando seus benefícios.

Houve espaço para 15 palestras com convidados locais e nacionais, 
shows com Alisson Christian, Euterpe e Eliana Printes, apresentação do 
Coral Arte Jovem e desfiles das confecções roraimenses.

Segundo o controle de acessos do Roraima Garden Shopping, so-
mente no horário da feira – de 18h às 22h- foram registradas 7 mil pes-
soas no primeiro dia, 11 mil no segundo e 16 mil no último dia da FEIND.

O presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves fez uma avaliação 
positiva do evento. “Nosso principal objetivo era fazer com que as pes-
soas viessem conhecer as nossas indústrias, saber o que elas já fazem 
e o que podem vir a produzir e, assim, abrir a possibilidade de se ge-
rar negócios imediatos e futuros. Pela grande visitação do público e o 
retorno que recebemos dos expositores, acreditamos ter conseguido”, 
afirmou.

Uma pesquisa realizada com as empresas participantes da FEIND 
revelou que 96% afirmam ter alcançado o objetivo de divulgar seus 
produtos; 37% declararam ter realizado negócios durante a feira e 59% 
geraram negócios futuros. Somados estes dois últimos indicadores, po-
de-se constatar um índice significativo – quase 100% - de contribuição 
para o impulso a produção destas indústrias.

A FEIND 2015 foi realizada pela FIER, SESI e SENAI e  contou com o 
patrocínio da CNI, SEBRAE e Banco da Amazônia. Apoiaram a iniciativa, 
o IEL, prefeitura de Boa Vista e Governo de Roraima.

FEIND 2015 é recorde de público e de novidades
Mais de 30 mil pessoas comprovaram a qualidade e a inovação dos produtos em exposição

Tendências da moda roraimense nas passarelas da FEIND 2015



2Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 283 - 18.09.2015

No Palco Cultural acontece-
ram shows de renomados artis-
tas regionais,  na praça de ali-
mentação do Roraima Garden 
Shopping.

A programação, no primeiro 
dia (10), contou a participação 
do cantor Halysson Crystian, 
artista Roraimense com 24 anos 
de carreira, que tem como cri-
tério fundamental interpretar 
os compositores e poetas da 
Amazônia. Halysson já gravou 
três CDs, é conhecido nacional-
mente e representou o Estado 
em várias mostras e concursos 
culturais,  inclusive no Progra-
ma Ídolos, além de ser autor do 
projeto Recreio Musical,  que 
contemplou escolas do interior 
de Roraima. 

No dia 11, subiu ao palco 
a compositora e intérprete ro-
raimense, Euterpe, que está na 
estrada há 16 anos e vem cons-
truindo discografia centrada nos sons do Norte do Brasil , 
mas não restrita a eles, gravou três CDs como uma das vozes 
do Coral Canarinhos da Amazônia, atuou como vocalista da 
banda Roraima Reggae e iniciou sua obra fonográfica solo 
em 2009. Euterpe já ganhou inúmeros festivais em Roraima. 
Seu primeiro disco teve o apoio do Projeto Pixinguinha, atu-
almente possui dois CDs solos gravados.

Já no último dia do evento (12) aconteceu a apresenta-
ção do Coral Arte Jovem do SESI e o Show da cantora ama-

Na edição 2015, a FEIND ofertou nove palestras gratuitas a res-
peito de assuntos pertinentes para vários seguimentos da indústria 
e que vão de encontro às necessidades do público. Foram 20 vagas 
para sala 1, 20 para sala 2 e 60 para o miniauditório, totalizando 
100 vagas por noite. 

Entre os temas abordados estavam inovação, mudanças no 
mercado, sustentabilidade nas empresas, micro empreendedor in-
dividual e relações com clientes.
Confira abaixo programação, por noite e os palestrantes convi-

dados: 

Dia 10 de setembro
Tema: O papel da MEI para o cenário de inovação do país. 

Palestrante: Luis Gustavo Delmonto- Gerente de Políticas para Ino-
vação – CNI. 

Tema: Comunicação e relacionamento com as empresas
Palestrante: Morvan Rodrigues - Consultor da CNI

Tema: Setor cerâmico, como se preparar para o mercado
Palestrante: Emerson Cunha - Instrutor do SENAI/AM

Dia 11 de setembro:
Tema: Inteligência Competitiva, Inovação e Geração de Negó-

cios 
Palestrante: Emerson Baú - Consultor Empresarial 

Tema: Construção de Estratégias Inovadoras 
Palestrante: Fabiano de Cristo - Consultor Empresarial 

Tema: NR12- Como se adequar
Palestrante: Jorge Montané Vila – Eng. Mecânico e responsável 
técnico pelos serviços técnicos de inovação do SENAI Gurupi/TO

Dia 12 de Setembro:
Tema:  Como Assegurar a Sustentabilidade por meio da Ino-

vação
Palestrante: Emerson Baú – Consultor Empresarial

Tema:  Transformando Valores Humanos em Ações Inovadoras 
Palestrante: Geórgia Patrícia da Silva Ferko – Consultora do SEBRAE

Tema: Inovação e Criatividade para Solução de Problemas
Palestrante: Patrícia Pantaleão – Especialista em criatividade, pu-
blicitária e atriz

Palco Cultural

Difusão do Conhecimento

zonense com 22 anos de carreira, El iana Printes, conhecida 
internacionalmente com apresentações na Europa e parti-
cipação no CD lançado pela Som Livre, em Portugal,  “Divas 
cantam Jobim”. El iana tem oito álbuns e emplacou a música 
“Só vou gostar de quem gosta de mim” como tri lha do fi lme 
nacional “Qualquer gato vira-lata”.
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Edital SENAI SESI de Inovação seleciona 31 projetos 
industriais de empresas de todo o país

A maioria vem de startups. Neste primeiro ciclo, verba para desenvolvimento dos projetos chega 
a R$ 10 milhões. Inscrições podem ser feitas a qualquer tempo até 7 de dezembro

O resultado do primeiro ciclo de avaliações do Edital SE-
NAI SESI de Inovação foi divulgado na tarde desta segunda-
-feira (14), em Brasília (DF). Ao todo, 31 projetos e empresas 
de todos os portes foram escolhidos. A maioria veio de star-
tups (15), seguidos dos de empresas de pequeno (8), grande 
(7) e médio portes (1). Nesta fase, os contemplados terão 
R$ 10 milhões para o desenvolvimento dos projetos. O Edital 
funciona por meio de ciclos contínuos de inscrição. Assim, 
as empresas ainda têm oportunidade de submeter propos-
tas até 7 de dezembro. O Edital de Inovação é uma iniciativa 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do 
Serviço Social da Indústria (SESI).

Nesta primeira fase da chamada, foram recebidas 344 ins-
crições. Os 31 selecionados serão desenvolvidos no Paraná 

Confira aqui os projetos escolhidos no primeiro ciclo.

SOBRE O EDITAL – Empresas de qualquer porte podem inscre-
ver projetos em três categorias:

Categoria A: inovação tecnológica
Projetos realizados em parceria com o SENAI, orçados em até 

R$ 400 mil. Os projetos desta modalidade poderão ser desenvolvi-
dos de forma bilateral, em parceria com o Innovate UK. 

Prazo: 20 meses para ser executado a partir da contratação. 
Categoria B: startups inovadoras
Projetos de startups de base tecnológica, realizados em parce-

ria com o SENAI, orçados em até R$ 150 mil. 
Prazo: 10 meses para ser executado a partir da contratação.
Categoria C: soluções de saúde e segurança no trabalho (SST) 

e qualidade de vida
Projetos realizados em parceria com o SESI, orçados em até R$ 

400 mil. 
Prazo: 20 meses para ser executado a partir da contratação. 

(5), em Minas Gerais (5), em Mato Grosso do Sul (3), em Per-
nambuco (3), em Santa Catarina (3), em Goiás (2), no Amazo-
nas (2), no Pará (2), no Rio de Janeiro (1), no Maranhão (1), 
na Bahia (1), no Rio Grande do Norte (1), no Rio Grande do 
Sul (1) e em São Paulo (1).

Nesta edição há R$ 40 milhões disponíveis para o de-
senvolvimento de novos produtos, processos e serviços que 
visem ao aumento da produtividade e competitividade das 
empresas brasileiras. O valor é 31,14% superior ao do ano 
passado. Os projetos devem ser desenvolvidos em parceria 
com o SENAI ou com o SESI. O Edital tem como missão finan-
ciar projetos de inovação tecnológica. As inscrições devem 
ser feitas na página do Edital na internet: www.editaldeino-
vacao.com.br.

PASSO A PASSO

1 – Inscrição: O projeto inovador pode ser inscrito a qualquer 
tempo até 7 de dezembro de 2015. Cada projeto pode ser orçado 
em até R$ 400 mil;

2 – Análise: As ideias apresentadas serão analisadas trimestral-
mente por comitê de avaliadores que inclui especialistas do ITA e 
da FGV. Serão três períodos de avaliação. 

3 – Plano de projeto: são levados em conta o potencial inova-
dor da ideia e a capacidade de a empresa colocá-la no mercado;

4 – Os projetos aprovados serão ranqueados. Aqueles que 
dentro do limite de crédito disponível para o ciclo seguem para 
a fase de contratação e execução. Os que ficarem abaixo, porém 
aprovados, terão chance no ciclo seguinte.
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O SESI Roraima tem horários flexíveis para as 
atividades físicas

Professores do CET participam de capacitação 
de Educação Tecnológica 

O ritmo urbano ao qual as pessoas estão sujeitas em virtude 
do trabalho, do trânsito, horário escolar dos filhos, dentre outros 
fatores, dificulta que possam manter uma boa frequência em um 
programa de atividade física. 

Diante disso o Centro de Cultura Esporte e Lazer - CCEL oferece 
atividades com horários flexíveis e contínuos, ou seja, a pessoa se 
inscreve em uma atividade e pode frequentar livremente os horá-
rios disponíveis, por exemplo, a hidro, no período da tarde, aconte-
ce das 16h às 21h, nesse intervalo de tempo, a qualquer momento 
o aluno pode chegar à piscina e começar sua atividade de 30, 40 ou 
50 minutos, conforme a sua condição física.

Segundo o Coordenador do CCEL, Pascoal Duarte, as pessoas 
alegam que não se dedicam a uma atividade pela incompatibilida-
de do tempo que tem livre, com os horários ofertados pelas em-
presas. “Identificamos que muitas pessoas não praticam exercícios 

No período de 15 a 22 de setembro, os professores do en-
sino fundamental do Centro de Educação do Trabalhador João 
de Mendonça Furtado – CET/SESI, irão participar da segunda 
capacitação do Programa ZOOM de educação tecnológica, des-
te ano.

O objetivo é promover a melhoria contínua do processo de 
Educação Tecnológica no CET, bem como o aprimoramento da 
Robótica em relação ao conteúdo do Kit da maleta 9797, que 
incluem blocos, vigas, engrenagens, polias, motores e senso-
res, e fascículos Lego Zoom – paradidáticos, sendo utilizado o 
EV3 que é o controlador de robôs desenvolvido pela Lego para 
ser utilizada em escolas.

O treinamento será ministrado pelo assessor do Grupo 
LEGO Education For Life, Chirliano Ribeiro de Santana, que irá 
abordar a Formação Continuada e Centralizada e o Planejamen-

por conta do conflito de horários com seus compromissos pesso-
ais, por isso implantamos esse formato. Agora só irá depender do 
interesse do aluno”, afirmou Pascoal.

O novo formato é válido para seis modalidades esportivas, a 
natação, com turmas pela manhã, de 6h às 8h50 e pela tarde, das 
16h10 às 21h; hidroginástica, com turmas pela manhã, de 6h às 
7h50 e pela tarde, das 16h10 às 21h; ginástica, das 18h10 às 20h; 
dança de salão, das 18h10 às 20h;  futsal, das 18h10 às 20h e jiu-
-jitsu, das 18h10 às 20h. 

Os interessados em iniciar uma atividade física podem fazer 
a matrícula na secretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer 
– CCEL/SESI-RR, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 
3710, bairro Aeroporto. Os horários de atendimento são das 6h às 
12h e, excepcionalmente no mês de setembro, de 14h às 20h30. 
Para maiores informações o telefone para contato é o 4009-1844.

to Pedagógico.
Os professores e coordenadores estão em constantes capa-

citações, participando de cursos, torneio internacional de ro-
bótica e fazendo visitações em feiras fora do estado, na busca 
de se manterem atualizados quanto à didática para aplicação 
da disciplina.

Em 2013 a escola do SESI implantou em sua grade curricular 
a disciplina de Educação Tecnológica - Lego/Robótica, tornan-
do-se referência na educação com qualidade no ensino, além 
de ter sido a única a possuir a disciplina. 

Em 2014 participou do Torneio de Robótica Educacional si-
multâneo a XXII Feira Estadual de Ciências de Roraima e IV Mos-
tra Científica de Química da Amazônia Setentrional.  Ao todo 
foram nove projetos elaborados, quatro selecionados e um 
conquistou o 1º lugar, o projeto Determinador de Agrotóxico.

Jogo de Futsal Treino de Jiu-JitsuAula de Hidroginástica Aula de Natação

Os professores do CET conhecerão o kit da maleta 9797 e o EV3.JPG Professora de Educação Tecnológica junto com alunos desenvolvendo a prática com os robôs.
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Escola do SESI disponibiliza vagas para o 
Ensino Regular

Feira da Indústria é sucesso de público em Roraima
SENAI realizou apresentação de suas áreas e degustação de pizzas

Cerca de 24 vagas estão sendo oferecidas pelo  Centro 
de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado 
CET/SESI, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. As 
matrículas estão sendo disponibilizadas para as crianças de-
pendentes dos trabalhadores da indústria e da comunidade.  

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira: uma 
para o 2º período B;  duas para o 2º Ano B;  três para o 6º 
Ano A e B; 11 vagas para o 8º Ano A e B e sete para o 9º Ano 
A e B.

participantes.
Para o coordenador do núcleo de ações móveis do Senai, Cí-

cero Feitosa, a instituição tem um momento significativo para 
expor seu trabalho para empresários e a comunidade, “consegui-
mos despertar o interesse dos visitantes pelas diversas profissões 
industriais e valorizar os nossos empresários que fazem nosso es-
tado crescer”, apontou. 

A realização deste evento ficou a cargo da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima, SESI e SENAI, contou com o patro-
cínio da Confederação Nacional da Indústria, SEBRAE e Banco da 
Amazônia, além do apoio do IEL, G1 Roraima, Rede Amazônica, 
Prefeitura de Boa Vista e Governo de Roraima.

Os pais ou responsáveis interessados em matricular os 
filhos ou dependentes, devem procurar a secretaria da Es-
cola, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 
– Aeroporto, de segunda a sexta-feira das 7h às 19h. Mais 
informações no telefone 2121-1879. 

Para efetuar a matrícula é necessário apresentar os se-
guintes documentos:

Industriário 
- Xerox da Certidão de Nascimento;
- Xerox do Cartão de Vacina;
- 01 foto 3 x 4;
- Xerox da Declaração de nada consta (alunos oriundos 

de escola particular);
- Xerox do Histórico Escolar;
- Declaração Escolar com as notas bimestrais ou de con-

clusão
- Xerox ;do comprovante de endereço;
- Xerox do CPF e Identidade (dos pais);
- Xerox da carteira de trabalho: foto; dados pessoais; con-

trato (no mínimo 03 meses de carteira assinada).
- Xerox do último contracheque;

- Xerox da GFIP 507;
- Xerox da Declaração do sindicato pertencente; 

Comunidade
- Xerox da Certidão de Nascimento;
- Xerox do Cartão de Vacina;
- 03 fotos 3 x 4;
- Xerox da Declaração de nada consta (alunos oriundos 

de escola particular);
- Xerox do comprovante de endereço;
- Xerox do CPF e Identidade (dos pais);
- Xerox do Histórico Escolar;
- Xerox da Declaração Escolar com as notas bimestrais ou 

de conclusão.

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai-RR) participou 
da Feira da Indústria - FEIND, que 
aconteceu entre 10 a 12 de setembro 
, na shopping Garden. Em sua tercei-
ra edição a instituição apresentou 
parte das suas 12 áreas de atuação 
e também realizou degustação de pi-
zzas em sua Unidade Móvel nos três 
dias de evento.

O evento reuniu aproximadamen-
te 34.000 pessoas, entre industriá-
rios, estudantes e comunidade em 
geral que tiveram a chance de conhe-
cer mais sobre a indústria local, além 
de descobrir os caminhos que o Senai 
disponibiliza para a melhor qualifica-
ção. Também houve uma programa-
ção cultural, desfiles de moda, pa-
lestras e a exposição dos principais 
produtos fabricados no Estado..

Para a gerente de educação pro-
fissional, Jamili Vasconcelos, os nú-
meros foram excelentes. “Superamos 
a nossa expectativa e isso mostra 
como a comunidade tem interesse 
em conhecer o Senai. Agora esperamos o retorno no número de 
matrículas nos cursos disponíveis até o fim do ano”, declarou.

Durante o evento o Senai apresentou as áreas de informá-
tica, com design, criação de caricaturas e demonstração de li-
gação telefônica via rede voip, a área de eletroeletrônica, com 
demonstração do robô pegasus e automação industrial de moto-
res, área de automotiva e metal/mecânica, com apresentação de 
máquinas de soldas Mig e Tig e de um kart fabricado por alunos 
da modalidade de aprendizagem industrial e também expos sua 
unidade móvel de alimentos, com degustação de pizzas de diver-
sos sabores, foram mais de 1.600 fatias de pizza distribuídas aos 

Foto 01: Stand do Senai; Foto 02: Movimentação no stand do Senai; Foto 03: Preparação de Pizzas na unidade móvel do Senai; Foto 
04: Parceria com a Trigolar

Foto: 01 Foto: 02

Foto: 03 Foto: 04
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Produção de bolos clássicos marca encerramento 
de curso de Técnico em Confeitaria

Inscrições para o Projeto BITERR estão encerradas

O IEL Roraima está com matrículas abertas para o Programa 
de Desenvolvimento Profissional 5 em 1

O desafio de participar de um seletivo, 
executando atividades conforme normas 
pré-estabelecidas, produzindo bolos con-
feitados estilo “clássico”, marcou o encer-
ramento do curso Técnico em confeitaria na 
último dia 28 de agosto, no Senai Roraima. 
O momento criado pela professora Maria 
Aparecida Abreu Rodrigues da disciplina de 
“Fabricação de Produtos de Confeitaria”, 
teve como objetivo apresentar o trabalho 
dos alunos para uma equipe técnica. 

As atividades práticas promovidas pelos 
cursos do Senai têm como proposta princi-
pal a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Em alguns 
cursos, como o da área de alimentos, essa é uma praxe executada como 
forma de avaliação final das disciplinas. O curso de técnico em confeita-
ria, promovido pelo Senai, por meio do Pronatec teve duração de apro-
ximadamente um ano e meio, dentro de uma carga horária de 800h. 

“Quando comecei o curso não tinha experiência nenhuma, aprendi 
a criar novas receitas e inovar outras, pois sempre fomos incentivados 
por todos os instrutores do Senai”, colocou a aluna Maria Eugênia Sales.

Maria Aparecida Abreu, coordenadora e instrutora do curso de ali-

As inscrições para a 6ª Edição 
do Projeto BITERR – Bolsas de 
Iniciação Tecnológicas do Estado 
de Roraima, enceraram-se nesta 
terça feira (15), o Instituto Euval-
do Lodi – IEL/RR recebeu ao todo 
49 (quarenta e nove) projetos. 
Sendo 30 projetos de alunos da 
UFRR, 11 de alunos da Estácio, 01 
de aluno da Cathedral e 07 de alunos da UERR. 

Apenas 18 projetos serão selecionados por meio de banca ava-
liadora composta por membros representantes de Instituições de 
Ensino Superior, SEBRAE/RR e SENAI/RR.

A lista dos aprovados estará disponível no site do IEL www.ielrr.
org.br no dia 23.09.2015.

O IEL RORAIMA está com inscrições abertas para o Programa de 
Desenvolvimento Profissional 5 em 1 – PDP, no período de 16/09 a 
16/10/2015.

O objetivo do PDP é direcionar e orientar esforços para capacitar 
os jovens com conhecimentos atualizados, possibilitando assim, in-
gresso no mercado de trabalho em áreas administrativas, contábil, 
departamento de pessoal, recursos humanos, empreendedorismo e 
atendimento ao cliente, contribuindo para qualificação e aumento da 
competitividade dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas ro-
raimenses.

O curso tem como público-alvo, jovens, adultos, estudantes de en-
sino médio e superior; Micro e Pequenas empresas e a comunidade 
em geral. 

A previsão de início das aulas é para o dia 19 de outubro, com térmi-
no em 04 de dezembro, sendo no período noturno das 18h30 às 22h30, 
com carga total de 140 horas. 

Os interessados devem fazer sua inscrição no SESI-RR, localizado na 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto ou reservar sua vaga 
pelo telefone: 98112.2075.

mentos, afirmou estar muito feliz com a apresentação dos alunos que 
se mostraram já preparados para o mercado de trabalho. “Para quem 
faz o SENAI, momentos como esse são de causar muito orgulho, afinal 
é o coroamento de um curso que já começou sendo um sucesso, hoje 
temos novos profissionais muito mais motivados e confiantes a entra-
rem no mercado de trabalho, fortalecendo, cada vez mais a indústria 
roraimense de panificação”, afirmou.

O momento foi de relevância, principalmente pelo registro do tra-
balho que o SENAI tem feito, inserindo profissionais capacitados no 
mercado de trabalho e, dessa forma cumprindo a sua função social. 

O Projeto BITERR tem como 
objetivo, fomentar a interação 
entre as instituições de ensino 
superior e as empresas locais 
por meio do incentivo ao desen-
volvimento e a transferência de 
conhecimento aplicado às ativi-
dades de Inovação, Empreende-
dorismo, Tecnologia e Gestão.

Trata-se de um Projeto que visa estimular acadêmicos de uni-
versidades e faculdades locais, públicas ou particulares, a desen-
volverem pesquisas e práticas voltadas à melhoria de produtos, 
processos e/ou serviços oferecidos para iniciativa privada presente 
no município de Boa Vista, por meio da concessão de bolsas a alu-
nos, sob a coordenação de professores/orientadores.

Aluna em aula prática de confecção de bolos Turma de Produção de Bolos Clássicos no encerramento das aulas


